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Časopis Český bratr – předplatné na r. 2023 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 
 

rádi bychom vám nabídli možnost odebírat církevní časopis Český bratr. Najdete v něm aktuality 

o dění v církvi i v ekumenickém kontextu. Každé z čísel se pak věnuje některému z témat ročního 

cyklu. Nabízíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, duchovně orientované texty, ale i názory 

odborníků a další zajímavé články.  

Kromě tradičního tištěného časopisu je k dispozici také jeho elektronická verze. Aktuálně jsme 

spustili zcela nový web, kde naleznete všechny novinky a další důležité informace. Najdete nás 

také na facebooku a instagramu.  

Prioritou je však pro nás stále tištěná verze časopisu. Její příprava je náročná, a to nejen časově, ale 

především finančně. Přestože redakční rada pracuje bez nároku na honorář, z předplatného nelze 

ani zdaleka pokrýt všechny náklady na provoz časopisu.  

Po nesnadných rozvahách jsme se rozhodli navýšit cenu předplatného. Od příštího ročníku tak bude 

roční předplatné nově stát 450 Kč. Věříme, že změna není natolik výrazná, aby se časopis stal 

cenově nedostupným. Pro nás naopak představuje ona stokoruna navíc významnou úlevu 

v rozpočtu časopisu. 

V předvánočním čase upozorňujeme také na možnost dárkového předplatného. Obdarovaný obdrží 

nejen roční předplatné, ale také dárkový certifikát. Časopis je vhodným darem i k dalším životním 

příležitostem – ke křtu dospělého, ke konfirmaci apod. Obdarovaný se pak z předplatného těší celý 

rok. V některých sborech je osvědčenou praxí věnovat předplatné časopisu jubilantům ve sboru 

nebo presbyterům.  

Prosíme, připomeňte možnost předplatného ve svých sborech. Právě předplatitelé jsou totiž pro nás 

klíčoví. Budeme vděčni také za případné rozšíření zaslaných plakátů.   

 

Děkujeme za vaši přízeň a vážíme si veškeré (nejen finanční) podpory. 

 

Objednat předplatné si můžete v e-shopu, nebo také prostřednictvím mailu či telefonicky 

(224 999 236).  

 

S vděčností 

 
Adéla Rozbořilová 

šéfredaktorka časopisu Český bratr 
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